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18ª edição dos prémios everis para o empreendedorismo 

LifeTag Diagnostics é a vencedora dos 

Prémios everis Portugal 

Startup recebe 20.000€ do Prémio local e é candidata ao Prémio global no 

valor de 70.000€ 

Lisboa, 09 de julho de 2019 – A startup LifeTag Diagnostics venceu os Prémios everis, 

recebendo desde já 20.000€ (metade em numerário e outra metade em serviços de 

consultoria), que a irão ajudar a preparar a candidatura aos Prémios Globais e fortalecer 

a ideia do projeto, que, nesta fase, consiste em desenvolver um marcador de diagnóstico 

da permeabilidade intestinal1. 

Esta tecnologia permitirá diagnosticar a patologia com mais precisão, de forma não 

evasiva e sem efeitos secundários, evitando a realização de cirurgias, o que reduz 

substancialmente o incómodo dos pacientes. A LifeTag é uma startup de base 

tecnológica, fundada em 2016, que se foca na investigação e desenvolvimento de 

tecnologias não-invasivas para diagnosticar doenças metabólicas altamente incidentes, 

como a diabetes, obesidade, síndrome metabólica, inflamação aguda e crónica, entre 

outras. 

Os vencedores locais dos Prémios everis passam automaticamente a ser candidatos ao 

Prémio Global, que será atribuído em novembro, em Madrid, e têm direito a participar 

na everis talent week, um conjunto de conferências, seminários e eventos com 

investidores, dedicados à inovação e empreendedorismo, à margem da cerimónia de 

atribuição do Prémio Global. Nesta fase decide-se a atribuição de 70.000€ - 60.000€ em 

numerário e 10.000€ em serviços de mentoria - ao projeto vencedor, que é escolhido 

através da votação de um painel de jurados internacionais.  

                                                           
1 A permeabilidade intestinal refere-se à propriedade das membranas do trato intestinal permitirem a passagem de diferentes 

macromoléculas. A permeabilidade intestinal pode ser alterada tanto por excesso como por defeito, estando na origem de várias 
patologias intestinais e sistémicas como a Doença inflamatória intestinal, Doença celíaca e diabetes. 
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Recorde-se que os Prémios everis se realizam há dezoito anos e que as candidaturas 

portuguesas dos últimos cinco já obtiveram o reconhecimento internacional, através de 

dois primeiros lugares e duas menções honrosas. 

À semelhança das edições anteriores, os Prémios desde ano pretendiam selecionar o 

melhor projeto nacional a concurso, desta vez, nas áreas de “Novos Modelos de 

Negócio na Economia Digital”, “Tecnologias Industriais” e “Biotecnologia e Saúde”.  

Para se chegar à escolha do vencedor, o júri2, composto por empreendedores, 

académicos e empresários, avaliou 81 candidaturas.  Os critérios mais valorizados no 

processo de avaliação foram o nível de inovação, o modelo de negócio apresentado e 

a solução final do projeto. 

De acordo com António Brandão de Vasconcelos, Chairman da everis em Portugal 

e trustee da Fundação everis, “esta edição dos Prémios foi composta por ideias 

interessantes e por empreendedores muito competentes, que contribuíram para manter 

o nível a que a iniciativa nos habituou. Por outro lado, criaram um enorme desafio aos 

jurados, a quem foi exigido um elevado compromisso e envolvimento no sentido de 

escolher a melhor de entre grandes ideias. Estou convencido que temos todas as 

condições para nos batermos uma vez mais pelo primeiro prémio global, por isso, 

gostaria de agradecer a todos os envolvidos, que assim nos permitem estar na 

vanguarda do que melhor se faz em Portugal no que à investigação e à inovação diz 

respeito.” 

Esta e outras iniciativas são fruto do propósito da everis, que acredita no talento como 

base da criação de valor. Estando presente em Portugal desde 1999, a everis conta já 

com 20 anos de atividade no país, sempre com o foco na criação de valor futuro. 

Atualmente, a companhia é composta por uma equipa de mais de 1.000 profissionais 

                                                           

2 Membros do Júri: Angel Díaz – Chairman, i-deals; David Malta -  Empreendedor de Projetos de Ciências da Vida e 

Investidor; Luís Caldas de Oliveira - Vice-Presidente para o Empreendedorismo e Relações Empresariais, Instituto 
Superior Técnico; Miguel Teixeira – CEO, everis Portugal; Pedro Moura - Managing Director, Merck; Ricardo Torgal – 
Partner, Indico Capital Partners 

 



 

 

 

NOTA DE IMPRENSA  

 
 
 

 

envolvidos em projetos de Consultoria, Transformação, Tecnologia e Operações, bem 

como no centro de desenvolvimento de software, o everis High Performance Center.  

Sobre a Fundação everis: 

Estimular o espírito empreendedor da sociedade e impulsionar a inovação são os pilares que sustentam a atividade 
da Fundação everis.  

Desde 2001, que a Fundação everis nasceu com o propósito de apoiar e promover o empreendedorismo, gerando 
atividades em diferentes áreas de atividade que apostam no desenvolvimento das pessoas e maximizam o talento 
como motor do progresso. 

Comprometida com a sociedade, a fundação everis apoia, em colaboração com a comunidade académica e científica, 
a investigação em áreas que são suscetíveis de melhoria ou desenvolvimento. Procuramos canalizar altruisticamente 
as capacidades dos que fazem a everis, para projetos de educação, ciência, inovação e empreendedorismo. 

Ajudamos através de trabalho voluntário para que o talento se transforme em propostas de valor para a sociedade. 
Procuramos que a sociedade reconheça o valor do talento e elimine as barreiras sociais, geográficas e económicas 
que criam obstáculos ao desenvolvimento. 

 

Sobre a everis 

A everis, an NTT DATA Company, é uma consultora multinacional que oferece soluções de negócio, estratégia, 
desenvolvimento e manutenção de aplicações tecnológicas e outsourcing. Desenvolve a sua atividade nos setores de 
telecomunicações, entidades financeiras, indústria, utilities, energia, administração pública e saúde. 

A consultora pertence ao grupo NTT DATA, uma das maiores empresas de serviços IT do mundo, com 80.000 
profissionais e presença na Ásia-Pacífico, Médio Oriente, Europa, América Latina e América do Norte, contando com 
1.000 profissionais na everis Portugal. A integração da everis na NTT DATA ampliou do seu portefólio de soluções e 
serviços, aumentando as suas capacidades, recursos tecnológicos, geográficos e financeiros, por forma a disponibilizar 
as respostas mais inovadoras aos seus clientes. 

www.everis.pt  

 
 
Para mais informações, contactar: 
 
Lift Consulting 
Nuno Augusto | nuno.augusto@lift.com.pt | 918 267 701  
Erica Macieira | erica.macieira@lift.com.pt | 910 549 515 
 
everis Portugal 
Francisca Buccellato | francisca.buccellato@everis.com | 926809730 
Susana Bandarrinha | susana.cunha.bandarrinha@everis.com | 912040175 
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